TAKE AWAY MENY
TORIAEZU -

IPPIN RYORI -

DET ÄR HÄR DET BÖRJAR!

EDAMAME** – Bönor med havssalt.

45:-

Vi har sagt det så många gånger - denna böna är
beroendeframkallande! VEG.

SOJA-EDAMAME** – Soja & ponzu

50:-

karamelliserade sojabönor. En kladdigare variant
på denna böna som överraskar! VEG.

VARMA SMÅ RÄTTER

GYOZA - NAMI KLASSIKER GLU.
Dumplings fyllda med nöt- & fläskfärs
från Thuressons gårdsbutik utanför Glommen.
Gyozan steks, ångas och dressas med
sesam- & sojadressing samt gochujang’ (koreansk chilipasta)
Vansinnigt goda!

VEGAN GYOZA
TEMPURA** – Tempurafriterad majs samt kikärtor. 55:Ser inte mycket ut för världen men järnspikars
vad goda. VEG.

MISOSOPPA** – Miso blandas med kombudashi

25:-

och serveras i traditionell misoskål. VEG.

OSOUZAI -

65:-

VEG.

75:-

Friterad sötpotatis...
Inte så mycket mer än bara riktigt gott...
Glöm inte majon!

GOHAN** – Det japanska rundkorniga riset.

25:-

GOHAN FURIKAKE** – Japanskt rund-

50:-

kornigt ris med forellrom, salladslök & nori.
55:-

ingefära, vitlök & chili. Hot for some!! VEG.

KIMUCHI NO KINOKO** –

95:-

55:-

Sjögrässallad med wakamealger, chili och sesamolja.
If you haven’t tried it. Try it.! VEG.

KIMUCHI** – Nami’s fermenterade kålsallad med

KARAAGE** - NAMI KLASSIKER

SATSUMAIMO FURAI**

Löjligt god bläckfisksallad. Den bästa sallad vi haft på
vår meny enligt väldigt många.

GOMAWAKAME** –

95:-

Dumplings med sojabönor & ingefära.
Denna Gyoza är ännu en utav våra dumplings som
kommer att bli en klassiker så småningom.

Ingefärsmarinerad friterad kycklinglårfilé.
Ett enastående inslag på Izakayabordet!
Vegan: Oumph

ANNAT SMÅTT

CHUKA IKA SALADA –

100:-

55:-

SUSHI -

SMAKSATT RIS

En schysst mix av Nigiri & Maki.

Sallad på fermenterad King Oyster svamp.
8 ,10, 12, 14 eller fler...

YUZUMAJO – Japansk citrusmajo.
20:VEGANMAJO** – Kikärtsmajo med Yuzukoshō VEG.
CHILIAIOLI – Detta är den hetare utav de tre.
- alla passar speciellt bra till våra friterade rätter.

Visa andra va
r du är!
Tagga oss på
Insta!
#restonami

NAMI GER 15%
RABATT
PÅ ALL TAKE
AWAY!

17:- st

